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Desenvolvimento da Oficina 

 

 O trabalho realizado durante a Oficina XIII: Estudos Linguísticos – Teatro 

na Escola (2020 03 – Faculdade de Letras, UFJF) foi memorável. Começou-se 

com leituras de mesa de peças infantis, promovidas pela oficina, e, em seguida, 

desenvolveram-se diversas outras áreas teatrais. 

 A primeira peça lida com a turma era intitulada “Foi pro Beleléu”, escrita 

pelo professor Luiz Fernando Matos Rocha. Houve um primeiro contato de 

alguns alunos com a escrita dramatúrgica, especialmente para leitura de mesa, 

e ainda houve algumas travas, que desapareciam com o fluir do texto. 

 Já no início, houve acesso à página oficial da disciplina, o que seria 

fundamental para que os discentes pudessem conhecer melhor o trabalho ali 

efetuado nos períodos anteriores. Ademais, pode-se ter um guia para o que 

levaria aos trabalhos de divulgação da dita página. 

 Leu-se, em seguida, a peça “Feiurinha”, de Pedro Bandeira, também 

infantil, e que inclusive lembrou alguns alunos o filme feito pela Xuxa sobre a 

mesma história. A próxima leitura foi da peça “Amorti numtemqui morre: uma 

comédia de recomeço de mundo”, escrita por Luiz Fernando Matos Rocha em 

com apoio de discentes da FALE, o que reavivou o reino do Beleléu, o qual os 

discentes haviam conhecido no primeiro dia. Desse modo, foi possível manter 

uma sequência aos estudos nas aulas e ainda perceber a utilização de recursos 

linguístico-literários, como trava-línguas e anedotas, para a construção do texto. 

 Destaca-se a seguinte leitura: “A maldição da caixa d’´água”, escrita por 

alunos da Escola Municipal Murilo Mendes, com supervisão do professor Luiz 

Fernando Matos Rocha. Ela é destacável, pois, durante sua leitura, foi explicado 

como a referida escola se encontra em um bairro com bastantes histórias de 

violência. Os alunos traziam sua experiência para a construção dramatúrgica (o 

que, pedagogicamente, os aproximava daquele projeto), mas era necessário que 



se selecionassem quais histórias de fato poderiam caber na peça. Essa imagem, 

a da caixa d’água situada no entorno da referida escola, foi bastante presente e, 

assim, toda essa violência realística foi ressignificada em torno de uma lenda 

que abarcasse esse signo da caixa d’água. 

 Não só esse momento ressaltou as circunstâncias em que os alunos da 

escola estão inclusos, mas também evidenciou a importância do professor. Não 

basta que se apresente uma dramaturgia qualquer e que se jogue os alunos no 

palco. Ao contrário, é fundamental que as vivências dos discentes estejam na 

construção do que eles, em cena, vão montar. 

 Leu-se, em seguida, uma peça ainda mais infantil, que se chama “O 

enigma do rubi”, também escrita por discentes da Escola Murilo Mendes. A ela, 

seguiu-se a leitura da peça “A aurora da minha vida”, de Naum Alves de Souza. 

Embora também pareça apresentar um ar infantil, não é tão simples assim. Pelo 

contrário, “A aurora da minha vida” traz inúmeras questões da realidade das 

escolas, de tal modo que é extremamente importante para o trabalho docente. 

 A peça de Naum não só questiona a autoridade exacerbada da figura de 

alguns professores, mas também as realidades de cada aluno. Destaca, assim, 

que o corpo discente não é homogêneo, como muitas vezes parece-se pensar. 

Na verdade, os alunos/personagens do espetáculo têm diversas questões 

pessoais que influenciam na sua educação. Não é, assim, uma história simples 

como um Petit Nicolas, mas uma história extremamente densa e pesada, que 

exige estômago para ser bem apreciada. Não é uma leitura fácil, mas 

extremamente importante. 

 Houve, ainda, dois momentos para que se assistisse a peças teatrais, 

agora não mais infantis. A primeira foi o espetáculo “Alair”, do dramaturgo 

Gustavo Pinheiro (https://www.youtube.com/watch?v=o9NRYt2TuZ0), que não 

só trazia um texto magnífico, com a memorável fala de que os gays ouviram 

tantas histórias heterossexuais sendo contadas que os héteros da plateia 

podiam agora assistir a uma história gay, mas também a um trabalho de corpo 

dos atores maravilhosos, e especialmente à construção do nu de Davi, de 

Michelangelo. 

A segunda assistida foi a montagem de “Romeu e Julieta” feita pelo Grupo 

Galpão, no Shakespeare’s Global Theatre 

(https://www.youtube.com/watch?v=pNvTDEplX0o), genialmente dirigida por 

https://www.youtube.com/watch?v=pNvTDEplX0o


Gabriel Villela e abarcando características mineiras no tão aclamado texto 

britânico. Destaca-se a importância dessa apresentação que levou um grupo 

brasileiro ao grande teatro de Shakespeare para apresentar, na Inglaterra, um 

espetáculo (originalmente em inglês) em português e com recursos fundamentos 

na realidade mineira para construção de sua estética. Abrasileirou-se 

Shakespeare, levando-o até ele mesmo. 

 Em seguida, houve dois encontros extremamente importantes. O primeiro 

foi com a diretora da Escola Municipal Murilo Mendes, Adriana Perini, que contou 

sobre a realidade da escola onde a oficina acontece (em períodos sem Covid). 

Foi notável a realidade dos alunos, a questão da evasão escolar e a importância 

do trabalho artístico com esses garotos. Do mesmo modo, foi memorável o 

acolhimento da professora para que a oficina de teatro pudesse ter seu espaço 

na escola. Mais, a condição das aulas de teatro e a história da bola batendo na 

porta revelaram como o trabalho do professor pode estar em condições 

extremas, mas pode e deve, ali, ser realizado. 

 O segundo encontro foi com Lucas Nunes, ator e diretor e professor no 

Programa Gente em Primeiro Lugar (PGPL), da Prefeitura Municipal de Juiz de 

Foras. Contando um pouco de sua história, Lucas enfatizou como a arte foi 

importante na sua vida e o guiou até seu atual posto de coordenador da área 

teatral do PGPL. Ele também explicou um pouco sobre o programa e sua 

importância para crianças periféricas nos diversos bairros que são atendidos por 

ele. Mais uma vez, foi reforçada a ideia da necessidade de que se insista em 

levar a arte para essas crianças e esses adolescentes. 

 Por fim, houve uma última leitura de mesa, que notadamente ocorreu com 

muito mais fluência que as primeiras: os alunos já estavam mais acostumados 

com tal leitura e a turma já havia criado “química de cena”. Ressalta-se, aqui, 

que o maravilhoso trabalho realizado este semestre na dada oficina 

provavelmente não teria sido tão espetacular se não fosse a entrega que os 

alunos tiverem para com ela. 

 Com relação aos trabalhos de divulgação do site Teatro na Escola, 

pareceu que seria algo muito complicado se realizar em um primeiro momento, 

mas logo as coisas foram se encaixando. Todos os alunos se dedicaram e 

criaram diversas maneiras de trazer esse importantíssimo trabalho da oficina 

para além dos limites da UFJF. 



 Por fim, abro aqui parênteses à formalidade da escrita acadêmica para 

agradecer ao professor Luiz Fernando Matos Rocha e aos discentes que comigo 

compartilharam todas as experiências acima no último período. Tenho certeza 

que foi uma experiência marcante para todos e que saímos muito melhor 

preparados para o magistério do que há poucos meses. Gratidão. Viva o teatro! 


